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VIMN 
 

Viacom International Network е сред най-големите 

марки в света на забавленията. Най-познатите канали 

на медийната компания в България са: VH1, MTV, 

Nickelodeon и Comedy Central Extra. 
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COMEDY CENTRAL EXTRA 
КОМЕДИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 



•  Comedy Central Extra е премиум комедиен канал с 
ексклузивно, творческо и оригинално съдържание, 
предназначено за любителите на комедииния жанр. 

•  CC гледа на света през смешни очила! 
•  Той носи различен и неочакван поглед върху 

ежедневието. 
•  Поставя нещата в перспектива, понякога абсурдна, 

но винаги смешна. 

•  Comedy Central Extra предлага програмно съдържание, 
сто процентова алтернатива на скуката и сивото 
ежедневие. 

 
•  Един канал – 9 езика: български, сръбски, хърватски, 

румънски, унгарски, английски и др.  
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Актуален 

Уверен 

Оригинален 

Искрен 

Новаторски 

Автентичен 

ДНК на CCX 

18 -34, енергични, високообразовани 
 
•  Млади хора, които са наясно със себе си 

заобикалящия ги свят. 

•  Повече хумор от обикновено. 

•  Виждат смешната страна на живота. 
 
•  Не се движат по течението. 

•  Твърдо стъпили на земята. 
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 Най-добрите Stand-up комедии от 
цял свят 

•  Отразяване на комедиини фестивали. 
•  Шоу програми като: 

!  Comedy Central представя 
!  На живо от Готам 

•  Соло изпълнения на най-големите 
комедианти на планетата. 

Персонални комедийни шоу програми 
 
•  Important things with Demetri Martin 
•  Jon Benjamin Has a Van 
•  The Jeff Dunham Show 
•  Lewis Black’s Rooth of all Evil 

ПРОГРАМНИ СТЪЛБОВЕ 



ПРОГРАМНИ СТЪЛБОВЕ 
Анимация за възрастни 
 
•  Саут Парк 
•  Ugly Americans  
•  Drawn Together 
•  Спондж Боб Квадратни 

Гащи 
•  Rocko�s Modern Life 

 Комедийни шоу програми 
 
•  Workaholics 
•  Crank Yankers 
•  Reno 911 
•  The Sarah Silverman Program 
•  Roast of 

•  Чарли Шийн, Доналд Тръмп, 
Дейвид Хазелхоф, Памела 
Андерсън и др. 

•  Premium Blend 



В момента преговаряме с всички големи филмови студия и дистрибутори, за да могат зрителите 
ни да гледат не само най-големите комедиини хитове, които вече са се доказали, но и най-
добрите нови заглавия от жанра, премиерите на част от които бяха през този сезон. 

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ 



Video&here&"&
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ДЕТСКИ КАНАЛИ 
 





На български език от 4 ноември! 

ЗАБАВЕН, ВЪЛНУВАЩ, ПЪЛЕН С НОВИ ПРОГРАМИ. 
 
АНИМАЦИЯ И ФИЛМИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН. 
 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И ФИЛМИ БЕЗ НАСИЛИЕ. 

Един канал създаден специално за децата. 

Зрителски таргет: 4-14 години. 



Най-популярният детски канал в Унгария към днешна дата. 

Един канал на няколко езика. 
(Български, руски, сръбски, хърватски, румънски, унгарски, словенски, чешки, английски.) 

Номер 1 детски канал в САЩ, заедно с Disney. 

Номер 1 детски канал в Хърватска. 



 

Nickelodeon HD обединява общо 645 епизода. 

Съчетава 11 анимационни и 8 игрални заглавия. 

405 от тези епизоди са анимационни филми. 

240 от тези епизоди са игрални филми. 

Към момента Nickelodeon HD не разполага със съдържание за 
предучилищна възраст. 

 



Подготвя децата за училище. 

Зрителски таргет: 2-6 години. 

Без реклами и насилие. 
Образователен.  

Креативен и игрив. 

Отбор Уми Зуми 

Домашни любимци супергерои 

Рибки Балони 



Образователен                        
Разгръща потенциала на децата, разрешава проблеми,  
преподава чужди езици, улеснява социалната адаптация.  
 
Интерактивен                
Децата участват на всички нива – редят пъзели, танцуват,  
пеят. 

Приятелски настроен към родителите     
Сигурно място за децата, където родители и деца могат  
да се забавляват заедно. 

Отбор Уми Зуми 

Домашни любимци супергерои 

Рибки Балони 



Video HERE " 

Отбор Уми Зуми 

Домашни любимци супергерои 

Рибки Балони 
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МУЗИКАЛНИ КАНАЛИ 
 



Повече&от&500#милиона#домакинства&по&света.&

Духовит,&понякога&шокиращ&и&изненадващ,&но&

развлекателен&във&всички&аспекти.&

Програми&насочени&към&юпи&поколението.&

Зрителски&таргет:&15I29&години.&
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 EUROPE 

•  Интернационално#и#разнообразно#съдържание,#което#

достига#до#много#европейски#държави.##

•  Фокус#върху#ЗАБАВЛЕНИЕТО#НА#МЛАДИТЕ#ХОРА.##

•  500#ЧАСА#ПРЕМИЕРНО#СЪДЪРЖАНИЕ#НА#ГОДИНА.#

•  ЖИВИ#ИЗЛЪЧВАНИЯ.##

•  НайSновите#музикални#хитове#и#класации.##



Насочен към мъже и жени на възраст 16–34 
години. 
Разнообразен микс от музикални жанрове: най-
доброто от ърбън, поп, денс и рок. 
Установена музикална политика и плейлисти. 
Най-добрите британски класации и 
международни изпълнения. 
Съдържание запълнено от най-големите артисти, 
чрез разнообразие от интригуващи програмни 
формати и фокус върху изпълненията на живо. 
Най-добрата жива музика от най-добрите 
изпълнители. 

Ексклузивен достъп до най-актуалните 
звезди. 

 
Живо съдържание от Световната сцена на 

MTV, фестивали и съкровени студиини сесии. 
 

Зад кулисите по време на турне, от 
снимачната площадка, ексклузивни 

интервюта. 

LIVE#HD#





•  Динамичен, зрял и уверен музикален експерт.  

•  Зрителски таргет: 30-45, мъже и жени. 

•  Най-големите хитове от 60-те, 70-те, 80-те и началото 

на 90-те години – 100% интернационална музика.  

•  Стара класика и евъргрийни.  

•  Еклектичен микс от видео клипове.  

•  Любимите на зрителите класически песни в регулярна 

ротация и рядко показвани кадри от 70-те и 80-те 

години. 

•  Програмна схема базирана на музикална плейлиста и 

тематични музикални часове (музиката заема 100% от 

програмното време). 

VH1 & VH1 Classic 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


